Sandorio pobūdžio kodavimas
A

B

1. Sandoriai, susiję su faktiniu arba
numatomu nuosavybės perdavimu už
kompensaciją (finansinę arba kitokią)
(išskyrus 2, 7, 8 punktuose išvardintus
sandorius) (a) (b) (c)

1. Pirkimas/pardavimas (b)
2. Tiekimas patvirtinus arba išbandžius
parduodant
konsignacijos
būdu
arba
tarpininkaujant komisionieriui
3. Barteriniai mainai (kompensacija natūra)
4. Fizinių asmenų vykdomi pirkimai
5. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) (c)

2. Prekių grąžinimas, įregistravus pradinį 1. Prekių grąžinimas
sandorį, pažymėtą kodu 1 (d) 2. Grąžintų prekių pakeitimas
nemokamas prekių pakeitimas (d)
3. Negrąžintų prekių pakeitimas (pvz. pagal
garantiją)
3. Sandoriai (ne laikini), susiję su
nuosavybės perdavimu, bet be
kompensacijos
(finansinės
arba
kitokios)

1. Prekės, tiekiamos pagal pagalbos programas,
kurias vykdo arba pilnai arba iš dalies
finansuoja Europos bendrija.
2. Kitos bendrosios valstybės pagalbos siuntos
3. Kitos
pagalbos
siuntos
nevyriausybinių organizacijų)
4. Kitos

4. Operacijos, susijusios su perdirbimu
pagal sutartį (e) (išskyrus tas, kurios
įrašytos 7 punkte)
5. Operacijos, atliekamos pasibaigus
perdirbimui pagal sutartį (e) (išskyrus
tas, kurios įrašytos 7 punkte)
6.

Specifiniai sandoriai,
nacionaliniais tikslais (f)

koduojami

7. Operacijos, vykdomos pagal bendrus
gynybos
projektus
arba
kitas
tarpvyriausybines
gamybos
programas
8. Statybinių medžiagų ir įrenginių
tiekimas darbams, kurie yra bendros
statybos arba inžinerinių darbų
sutarties dalis (g)
9. Kiti sandoriai

(asmeninės,

( a)

Šiame punkte nurodoma dauguma išvežimo ir įvežimo operacijų, t.y. sandorių, kurių metu:
–

nuolatinis gyventojas nenuolatiniam gyventojui perduoda nuosavybę

–

yra arba bus atliktas apmokėjimas arba kompensacija natūra.

Reiktų pažymėti, kad tai taikoma ir toms prekėms, kurias viena kitai siunčia susijusios įmonės arba
kurios yra siunčiamos iš centrinio paskirstymo sandėlio arba į jį, net jei iškart neapmokama.
(b)

Įskaitant atsargines dalis ir kitus apmokamus pakeitimus.

c

()

Įskaitant išperkamąją nuomą: įmokos už nuomą apskaičiuojamos taip, kad jos visiškai arba beveik
visiškai atitiktų tų prekių vertę. Nuosavybės rizika ir atlyginimas perduodami nuomininkui.
Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, nuomininkas tampa juridiniu prekių savininku.

(d)

Grąžinamų arba keičiamų prekių siuntos, iš pradžių įrašytos A stulpelio 3–9 punktuose, turėtų būti
įrašytos atitinkamuose punktuose.

( e)

Perdirbimui priskiriamos operacijos (transformavimo, konstravimo, montavimo, patobulinimo,
atnaujinimo), kurių tikslas – pagaminti naują arba iš esmės pagerintą prekę. Jos nebūtinai
susijusios su produkto klasifikacijos pakeitimu. Šiam punktui nepriskiriama perdirbimo veikla,
kurios perdirbėjas imasi savo sąskaita; ji turi būti įrašyta A stulpelio 1 punkte.
Prekės, skirtos perdirbti arba po perdirbimo, turi būti įrašytos kaip įvežimas ir išvežimas.
Tačiau remontas neturėtų būti įrašomas šioje pozicijoje. Remontas reiškia prekių pradinių funkcijų
arba būklės atkūrimą. Šios operacijos tikslas – tik išlaikyti prekių darbinę būklę; ji gali būti susijusi
su tam tikra rekonstrukcija arba patobulinimu, tačiau jokiu būdu nekeičia prekių prigimties.
Duomenys apie prekės, skirtas remontuoti, ir po remonto neįtraukiami į prekybos prekėmis tarp
valstybių narių statistinius duomenis, kurie turi būti teikiami Komisijai (Eurostatui) (žr. I priedo h
punktą).

( f)

Šioje pozicijoje galėtų būti įrašomi sandoriai, kurie, pavyzdžiui, nėra susiję su nuosavybės
perdavimu, pavyzdžiui, remontas, nuoma, skolinimas, veiklos nuoma ir kitoks laikinas naudojimas
iki dvejų metų, išskyrus perdirbimą pagal sutartį (pristatymą arba grąžinimą). Su šiuo kodu
registruojami sandorių duomenys Komisijai (Eurostatui) neteikiami.

(g)

A stulpelio 8 punkte įrašyti sandoriai apima tik prekes, kurioms nėra išrašomas atskiras važtaraštis,
bet kurios įrašomos į bendrą važtaraštį, kuriame nurodoma bendra darbų vertė. Kitu atveju
sandoriai įrašomi 1 punkte.

